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WARTOŚĆ X 

Procesy życia i jego przemiany 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Rozwój osoby 

2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY  

Osiąganie dojrzałości 

2.3. CEL WYCHOWAWCZY  

Znajomość siebie i panowanie nad sobą 

2.4. PROPONOWANE TEMATY 

 Osiągnięcie dojrzałości psychicznej, obejmującej sferę intelektualną, uczuciową, społeczną i 

moralną, wymaga przejścia przez osobę złożonego procesu rozwoju. 

 Osiąganie dojrzałości można rozumieć jako proces przemian, zmierzający do umiejętnego i 

twórczego kierowania sobą. 

 Poznanie i akceptacja samego siebie jest podstawą podejmowania trudu nad własnym 

rozwojem. 

2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

 Pełen rozwój człowieka zakłada pracę nad pozytywnymi cechami charakteru przy 

równoczesnej walce z wadami. 

 Dążenie do samorealizacji daje poczucie szczęścia, pomimo że ta samorealizacja bywa 

okupiona trudnościami. 

 Podstawą dojrzałości osobowej człowieka jest realne poznanie świata, odróżnianie prawdy od 

pozorów, posiadanie własnych sądów i umiejętność właściwej oceny. 

Zasady 

 Staram się panować nad skrajnymi stanami moich emocji i uczuć. 
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 Kontroluję swoje emocje, by dostosowywać je odpowiednio do społecznych zasad 

postępowania. 

 Uczę się podporządkowywać uczucia niższe (np.: zazdrość, pycha) cnotom: skromności, 

bezinteresowności, poświęcenia, dobroci itd. 

2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

 Wygórowane ambicje wobec dziecka mogą stać się przyczyną jego kompleksów. 

 Bunt, załamanie, rozczarowanie sobą są normalnymi procesami dojrzewania młodego 

człowieka. 

 Od rodziców młody człowiek uczy się odpowiedzialnego przeżywania swojej seksualności. 

Zasady 

 Towarzyszę dziecku w jego dojrzewaniu i wyborach dróg życiowych, nie narzucam mu jednak 

swoich oczekiwań i wizji. 

 Rozmawiam z młodym człowiekiem o błędnym pojmowaniu miłości − utożsamianiu jej ze 

zmysłowością, zaspokajaniem pożądliwości. 

 Pomagam młodemu człowiekowi zachować dystans w stosunku do poznawanej i ocenianej 

rzeczywistości życia. 

2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

 Należy zachować proporcje między ukazywaniem zalet i wad wychowanka. 

 Formacja nauczyciela winna opierać się na doskonaleniu się pod względem indywidualnym  

i społecznym. 

 Rolą nauczyciela jest wydobyć z ucznia jak najwięcej dobra oraz pomóc mu w jego rozwoju. 

Zasady 

 Na wybranych przykładach ukazuję uczniom konieczność dojrzewania do miłości. 

 Staram się rozbudzić wśród uczniów zainteresowanie procesami życia ludzkiego. 

 Uważam, by pochopną oceną nie zagłuszyć pozytywnych cech ucznia. 

 Promuję zachowanie czystości przedmałżeńskiej. 
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2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

Uczniowie dobierają się w pary (osoby płci odmiennej) i dzielą na dwa zespoły. Każda 

para z pierwszej grupy ma za zadanie napisać 10 punktów na temat: Jak chciałbym/chciałabym 

być kochany/a przez moją żonę/męża? Drugą grupę stanowią pary, które piszą 10 punktów na 

temat: Moja miłość do męża/żony. Losowo wybrana osoba z zespołu pierwszego zostaje połączona 

z odpowiednią osobą z zespołu drugiego. W ten sposób otrzymujemy wypowiedzi, które dają nam 

obraz pojmowanej przez uczniów miłości. Przygotowuje to ich tym samym do jej realizacji. 

2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Młody człowiek posiada obiektywny osąd swoich wad i zalet. Rozumie procesy, jakie się 

w nim dokonują i umie spokojnie je przeżywać. Potrafi panować nad swoją zmysłowością, 

uczuciami i emocjami. Jest przystosowany do życia społecznego, odpowiedzialny, zdolny do 

poświęceń, ale również świadomy swojej wartości. Potrafi kierować się sumieniem i żyć 

wartościami nawet w sytuacji, gdy spotyka się to z dezaprobatą ze strony innych osób. 

2.10. ZAGROŻENIA 

Zdarza się, że rodzice po zdaniu przez dziecko egzaminu dojrzałości zwalniają się od 

odpowiedzialności za jego wychowanie i traktują go jak równorzędnego partnera. Młodzi, stojący 

u progu dorosłego życia, pozbawieni oparcia, autorytetu i porady, padają ofiarą własnej naiwności, 

niewiedzy i braku doświadczenia. Inną niebezpieczną postawę prezentują rodzice, którzy 

roztaczając nad młodym człowiekiem zaborczą i autorytarną opiekę, ograniczają jego wolność 

samostanowienia, podejmowania decyzji i osobistych wyborów − elementów niezbędnych do 

osiągnięcia dojrzałości osobowej. 

  

 


